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RESUMO 

A análise de investimentos é um processo intrínseco ao desenvolvimento das empresas, balizando a 

tomada de decisão com o intuito de maximizar seus retornos ou minimizar suas perdas. Tradicionalmente 

essa análise é elaborada através de métodos com base em fluxo de caixa descontado, como, por exemplo, 

o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Porém, essa metodologia não incorpora, de forma 

plena, as incertezas e a flexibilidade gerencial, desconsiderando a capacidade de o administrador alterar o 

curso de suas ações ao longo da vida útil do projeto o que tende a subavaliar as oportunidades de 

investimento. A abordagem pela Teoria das Opções Reais vem tentar suprir essa deficiência, trazendo a 

possibilidade da precificação do direito, mas não da obrigação, de investir em um ativo real. O mercado 

imobiliário brasileiro possui características que torna eficiente a utilização desta ferramenta. Como o ciclo 

de construção de um empreendimento imobiliário é relativamente longo, decisões de quando e onde 

construir, além do tamanho e formato do projeto tornam-se fundamentais para seu sucesso. Neste 

trabalho, foi analisada a opção de adiamento do lançamento de um empreendimento imobiliário 

utilizando a Teoria das Opções Reais. 
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ABSTRACT 

The analysis of investments is an intrinsic process to the development of the companies, marking the 

decision making with the intention of maximizing their returns or minimizing their losses. Traditionally 

this analysis is elaborated using discounted cash flow methods, such as the net present value and the 

internal rate of return. However, this methodology does not fully incorporate uncertainties and managerial 

flexibility, disregarding the ability of the manager to change the course of his actions over the life of the 

project, which tends to underestimate investment opportunities. The approach to the Real Options Theory 

attempts to address this deficiency, bringing the possibility of pricing the right, but not the obligation, to 

invest in a real asset. The Brazilian real estate market has characteristics that make efficient the use of this 

tool. As the construction cycle of a real estate venture is relatively long, decisions about when and where 

to build, plus the size and format of the project become critical to its success. In this work, the option of 

postponing the launch of a real estate project using the Real Options Theory. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pode-se definir investimento como sendo o ato de incorrer em gastos imediatos na 

expectativa de obter benefícios futuros. São esses benefícios que promovem ganhos de capital 

para empresa, propiciando crescimento, novas alternativas ou, em alguns casos, sua 

sobrevivência. São diversos os fatores que justificam um investimento: (i) pesquisa em nova 

tecnologia; (ii) investimento em manufatura; (iii) substituição de equipamentos; (iv) novos 

projetos; (v) possibilidade de ganho de capital em aplicações financeiras, dentre outras. O capital 

por ser um recurso escasso torna a seleção correta do investimento uma questão fundamental 

para os gestores. 

A decisão de investir envolve um conjunto complexo de questões e alternativas que devem 

ser solucionadas pela administração (PACÍFICO, 2003). Durante a análise do investimento deve-

se considerar as possíveis vantagens competitivas que a empresa poderá obter, tempo limite de 

espera do retorno do investimento, perspectivas da empresa dentro do setor que está inserida e 

demais fatores na sua decisão de investir (LIMA, 2007). 

O processo decisório de uma empresa é complexo, sobretudo porque as decisões refletem 

muitas características de longo prazo. As estimativas e cálculos devem refletir informações 

disponíveis de maneira ampla e concisa, a partir daí deve-se lançar uso de um método para 

análise do investimento em questão. 

Dentre os métodos mais utilizados cita-se como determinísticos o Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada e Payback 

Descontado. 

A dinâmica dos mercados promoveu o acirramento da competição entre as companhias, 

tornando ainda mais relevante a celeridade e assertividade das análises nas tomadas de decisão 

empresarial. Com isso, as ferramentas de gerenciamento de negócio e de apoio à tomada de 

decisão possuem um papel fundamental para os gestores que precisam considerar as várias 

alternativas existentes para agregar valor ao negócio. De forma geral, os métodos de avaliação 

mais difundidos entre os analistas, tanto empiricamente como na literatura, são as técnicas 

tradicionais do fluxo de caixa descontado (FCD). Algumas críticas começaram a surgir, nas 

últimas décadas, contra o uso destas metodologias que podem induzir a decisões de 

investimentos equivocadas por ignorarem a irreversibilidade e também a possibilidade de 

adiamento do investimento. 

O fato de as empresas de incorporação habitualmente escolherem analisar os seus 

empreendimentos imobiliários utilizando a tradicional abordagem do FCD impede que o valor da 

flexibilidade seja capturado. Entretanto, sabe-se que a flexibilidade possui valor e este deveria 

ser adicionado ao valor do empreendimento e considerado na tomada de decisão. A aquisição de 

terreno por permuta (física ou financeira) caracteriza-se pela flexibilidade de permitir a 

prorrogação do lançamento do empreendimento ou até eventualmente abandoná-lo, que deve ser 

precificada. Portanto, a Teoria das Opções Reais (TOR) se apresenta como a ferramenta mais 

adequada para mensurar o valor de empreendimentos com essas características. 

Esta metodologia consiste em fazer uma analogia entre as possibilidades de investimentos e 

uma opção financeira, ou seja, possuir o direito de materializar o investimento em alguma data, 

pré-estabelecida, no futuro sem que haja a obrigação da mesma. Com isso, pode-se estruturar um 

determinado empreendimento imobiliário com uma sucessão de eventos decisórios ou opções 

reais ao longo do tempo. 

 

1.1. Teoria das Opções 

Uma opção pode ser definida como o direito, que alguém tem de fazer uma operação em 

determinadas condições pré-estabelecidas, sem que ele tenha qualquer obrigação. Como este 
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direito pode gerar benefícios econômicos ao detentor da opção, existe um custo para a sua 

aquisição. Em contrapartida, existe alguém que vendeu a opção, e que pode ter perdas por isto. 

Estas possíveis perdas são compensadas por meio do pagamento da opção, também chamado de 

prêmio da opção. 

 

1.1.1. Opções Financeiras 

Para melhor compreensão acerca das Opções Reais inseridas no contexto da análise de 

investimentos, objetivo deste trabalho, faz-se necessário, primeiramente, a explanação da Teoria 

de Opções Financeiras. 

No mercado de capitais, uma opção é um derivativo financeiro transacionado 

internacionalmente em diversas bolsas de valores, que dá ao seu portador o direito (mas não a 

obrigação) de comprar (opção de compra) ou de vender (opção de venda) um determinado ativo 

(ações, índices de ações, taxas de câmbio, commodities agrícolas, metais, taxas de juros, entre 

outros) a um preço de exercício explícito em seu contrato na data de vencimento da opção 

(opções do tipo europeias) ou em qualquer momento desde a sua aquisição até a data de sua 

expiração (opções do tipo americanas). 

O valor de uma opção de compra (call) depende basicamente de três fatores: 

 

a) Para exercer uma opção deve-se pagar o preço de exercício. Quanto menor o valor de 

exercício, melhor para o comprador da opção, mantendo se as demais variáveis fixas. 

O preço de uma opção varia de acordo com a razão do preço do seu ativo subjacente 

sobre o preço de exercício; 

b) O valor do preço de exercício é pago somente a partir do momento em que se decide 

exercer a opção; 

c) Se o preço do ativo for inferior ao preço de exercício, a opção não será exercida pelo 

seu detentor. Neste caso, o investimento para adquirir a opção (prêmio) será perdido 

pelo comprador. Por outro lado, quanto mais o preço do ativo subir em relação ao 

preço de exercício da opção, maior será o ganho para o seu detentor. 

 

O pagamento de uma posição de opção de compra do tipo “europeia” (opção exercível 

apenas na data de seu efetivo vencimento) é expresso da seguinte forma: 

 

𝑉𝑇=𝑀𝐴𝑋[𝑆𝑇−𝑋,0]         (1) 
 

Já para uma opção de venda é expresso da seguinte forma: 

 

𝑉𝑇=𝑀𝐴𝑋[𝑋−𝑆𝑇,0]         (2) 
 

Onde: 

T = data de vencimento da opção; 

X = preço de exercício da opção (ou strike price). Este é o preço em que o titular da opção paga 

para comprar (call) ou vender (put); 

ST = preço do ativo. 

 

O comprador da opção só irá exercê-la se o payoff for positivo, pois, caso contrário, não 

exercerá, e o payoff será 0. Com relação à probabilidade de exercício de uma opção (relação de 

seu preço de exercício com o preço do ativo subjacente), Silva Neto (1996) classifica as opções 

conforme Tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação de opções 

Classificação Opção de Compra Opção de Venda 
In-the-money 

(dentro do dinheiro) 
Preço do objeto é maior que o 

preço de exercício 

 

Preço do objeto é menor que 

o preço de exercício 

At-the money 

(no dinheiro) 
Preço do objeto é igual ao preço 

de exercício 

 

Preço do objeto é igual ao 

preço de exercício 

Out-of-the money 

(for a do dinheiro) 
Preço do objeto é menor que o 

preço de exercício 
Preço do objeto é maior que 

o preço de exercício 
Fonte: SILVA NETO (1996) 

 

De acordo com Black e Scholes (1973), grande parte dos trabalhos acadêmicos anteriores 

ao deles tinha como objetivo a modelagem de opções sobre warrants, como por exemplo 

Sprenkle (1961), Ayres (1963), Boness (1964), Samuelson (1965), Baumol, Malkiel e Qaundt 

(1966), e Chen (1970), os quais produziram fórmulas para precificação de opções utilizando a 

mesma forma geral. 

Ainda conforme Black e Scholes (1973) as fórmulas utilizadas por estes outros autores 

não estavam completas, pois as mesmas utilizavam um ou mais parâmetros arbitrários, fato este 

que foi reconhecido por Samuelson e Merton (1969) no qual eles afirmam que descontar o os 

valores da distribuição esperada dos possíveis valores dos warrants quando este fosse exercido 

não seria um procedimento apropriado. Neste mesmo trabalho, Samuelson e Merton (1969) 

avançaram a teoria de opções tratando o preço das opções como uma função do preço do ativo. 

De acordo com Damodaran (2012), o valor de uma opção é determinado por seis 

variáveis relacionadas ao ativo subjacente e mercado financeiro: 

 

a) Valor atual do ativo subjacente – Opções são ativos cujo valor deriva de seu ativo 

subjacente, consequentemente mudanças no valor de seu ativo subjacente afetam o 

valor da opção; 

b) Variância no valor do ativo subjacente – O comprador de uma opção adquire o direto 

de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço fixo. Quanto maior a variância 

do ativo subjacente, maior o valor da opção (de compra ou de venda); 

c) Dividendos pagos no ativo subjacente – O valor do ativo subjacente pode ter 

expectativas de queda se pagamentos de dividendos forem feitos durante a vida da 

opção. Consequentemente, o valor de uma opção de compra é uma função 

decrescente dos pagamentos de dividendos esperados, e uma opção de venda é uma 

função crescente dos pagamentos de dividendos esperados para o ativo subjacente; 

d) Preço de exercício da opção – O preço de exercício é uma característica chave de uma 

opção. Para as opções de compra, onde o detentor adquire o direito de comprar o 

ativo subjacente a um preço fixo, o valor da call (opção de compra) declinará de 

acordo com o aumento do preço de exercício. De forma análoga, o valor das puts 

(opção de venda), onde o detentor tem o direito de vender o ativo subjacente a um 

preço fixo, o valor da opção aumentará conforme o aumento do preço de exercício; 

e) Prazo de expiração da opção – Calls e puts são mais valiosas quando possuem mais 

tempo para sua expiração, pois quanto mais tempo restante para sua expiração, mais 

tempo há para variações no preço do seu ativo subjacente ocorrerem; 

f) Taxa livre de risco correspondente a vida das opções – Uma vez que o comprador de 

uma opção paga o seu prêmio quando de sua aquisição, um custo de oportunidade 

está envolvido. Este custo depende do nível da taxa livre de risco e do prazo para a 

expiração da opção. 
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1.1.2. Opções Reais 

 

A aplicação da Teoria das Opções Reais (TOR) para avaliação de projetos baseia-se no 

fato de as opções reais poderem ser precificadas de maneira análoga às opções financeiras. O 

termo Opções Reais foi utilizado por Myers (1977), destacando que as oportunidades de 

expansão de uma empresa (novos investimentos) podem ser vistas como sendo análogas às 

opções de compra, segregando o valor de uma firma em dois tipos diferentes de ativos: 1) O 

Ativo Real, o qual possui valor de mercado independentemente da estratégia de investimento da 

empresa e 2) Opções Reais, que são oportunidades de adquirir um Ativo Real com condições 

provavelmente favoráveis. No entanto sua origem foi em 1973 através dos estudos de Merton, 

com as Merton-style options. Esta metodologia faz referência a uma alternativa que se torna 

disponível como uma oportunidade de investimento, onde podem ser incluídas, por exemplo, 

oportunidades para expandir ou abandonar projetos em determinadas condições. 

De acordo com Copeland e Antikarov (2001, p. 6), o valor das opções reais depende de 

cinco variáveis básicas (embora outras possam fazer parte do quadro), além de mais uma 

importante sexta variável. As cinco são: 

 

a) Valor do ativo subjacente sujeito a risco: No caso das opções reais, trata-se de um 

projeto, um investimento ou uma aquisição. Se o valor do ativo subjacente aumenta, o 

mesmo acontece com o valor de compra de uma opção. Uma das diferenças 

importantes entre opções financeiras e reais é que o detentor de uma opção financeira 

não pode afetar o valor do ativo subjacente (por exemplo, o valor de uma ação da 

General Motors). Mas os executivos que operam um ativo real podem aumentar seu 

valor e, portanto, o valor de todas as opções reais que dele depende; 

b) O preço de exercício: É o montante monetário investido para exercer a opção, se você 

estiver “comprando” o ativo (com uma opção de compra), ou o montante recebido, se 

você o estiver “vendendo” (com uma opção de venda). À medida que o preço de 

exercício de uma opção aumenta, o valor da opção de compra diminui e o valor da 

opção de venda aumenta. 

c) Prazo de vencimento da opção: Com o aumento do prazo de expiração, o valor da 

opção também aumenta. 

d) Desvio padrão do valor do ativo subjacente sujeito a risco: O valor de uma opção 

aumenta com o risco do ativo subjacente porque os retornos de uma opção (de 

compra) dependem do valor do ativo subjacente que está acima do preço de exercício, 

e a probabilidade disto aumenta com a volatilidade do ativo subjacente. 

e) Taxa de juros livre de risco ao longo da vida da opção: À medida que a taxa de juros 

livre de risco aumenta, o valor da opção também se eleva. 

 

 Segundo Dixit e Pindyck (1994), a maioria das decisões de investimento tem em comum 

três importantes características, as quais variam de acordo com seu grau: irreversibilidade, 

incerteza e timing. Essas três características são de grande importância e geralmente estão 

presentes em investimentos produtivos, e serão descritas de forma reduzida a seguir. 

De forma geral, os investimentos são irreversíveis. Essa irreversibilidade pode ser 

considerada total ou parcial, variando assim a recuperação de capital investido, no caso de 

arrependimento de decisão. No mercado imobiliário, construir um empreendimento em local ou 

formato errado pode ser um exemplo de investimento irreversível, uma vez que os custos podem 

ser maiores que o valor da revenda. Já quando se investe primeiramente em P&D para analisar a 

viabilidade do projeto, os custos irreversíveis serão pequenos (parcial) caso não seja lucrativo 

prosseguir com o investimento. 
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Segundo Rigolon (1999), um investimento é irreversível ou um custo afundado (sunk 

cost) quando se enquadra em alguma das seguintes possibilidades: 1) são investimentos 

específicos de uma firma ou de uma indústria, ou seja, quanto maior é a rigidez de seus usos ou 

os usuários possíveis para esse ativo, como, por exemplo, investimentos em propaganda; um 

investimento de aplicação específica a uma firma e que se malsucedido só teria chances de ser 

recuperado pela venda a outra firma da mesma indústria, provavelmente com um desconto 

bastante elevado; 2) investimentos não-específicos de firmas ou indústrias são parcialmente 

irreversíveis e que podem ser revendidos a firmas de diferentes indústrias, mas a preços 

inferiores ao custo de reposição, como computadores, caminhões e equipamentos de escritório, 

por exemplo; 3) a irreversibilidade pode ser produzida pela regulação ou por arranjos 

institucionais, como os investimentos em concessões de serviços públicos que revertem para o 

governo, no final da concessão, ou no caso de descumprimento do contrato, o controle do 

investimento. 

A segunda característica importante na decisão de investimento é a incerteza. Os valores 

do um projeto e da opção de investir e a própria decisão de investir estão inseridas numa situação 

em que as possibilidades futuras são desconhecidas sendo extremamente difícil prever de forma 

completa e assertiva o valor final de um projeto. Mas, com o passar do tempo, novas 

informações que venham afetar o projeto surgem e reduzem as incertezas sobre o seu fluxo de 

caixa. Portanto, como destaca Rigolon (1999), a decisão de investir é afetada pela incerteza 

associada ao preço do produto resultante de um projeto, dos custos dos insumos do projeto, etc. 

Assim, se as decisões se dão em ambientes incertos, onde a aleatoriedade de eventos 

futuros torna difícil o processo de determinar o melhor momento para tomar a decisão de iniciar 

um projeto, esse projeto pode ser considerado uma opção real. 

O timing do investimento é a terceira característica relevante, embora muitas vezes 

subestimada e diz respeito à possibilidade de adiamento, pois em geral não é obrigatório se 

investir imediatamente. No processo de avaliação de um projeto é necessário considerar a 

possibilidade de adiar o investimento com a finalidade de obter novas informações e, 

consequentemente, resolver algumas incertezas, e/ou esperar a melhora das condições para a 

realização do investimento. Raramente um investimento é do tipo “agora ou nunca”. Contudo, 

considerações estratégicas podem fazer com que as companhias antecipem os investimentos, 

mirando, por exemplo, dificultar a entrada ou o aumento da penetração de competidores no seu 

mercado. 

As Opções Reais têm sua importância elevada no estudo de viabilidade quando se 

combinam três fatores: a incerteza, a flexibilidade (para reagir à incerteza), e, um VPL 

tradicional próximo de zero. A Figura 1 mostra que as Opções Reais têm mais valor quanto 

maior for a incerteza e a flexibilidade de reação, pois as incertezas com relação ao futuro 

revelam mais possibilidades de novas informações e quanto maior as flexibilidades de reagir aos 

novos cenários, as opções passam a ter mais valor. 

 
Figura 1 – Valoração da Flexibilidade Gerencial 

 
Fonte: COPELAND e ANTIKAROV (2001) 
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Com um VPL elevado a maior parte das opções que oferecem flexibilidade terá pouca 

probabilidade de serem exercidas e, consequentemente, terão baixo valor relativo. Por outro 

lado, se o VPL for muito negativo, nenhuma flexibilidade será capaz de salvar o projeto. Só 

quando o VPL se encontra próximo de zero, não sendo óbvio se o investimento é bom o ruim, é 

que o valor adicional da flexibilidade faz grande diferença. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Modelo Binomial de Avaliação das Opções 

Este modelo foi implementado por Cox, Ross e Rubinstein (1979) e passou a ser uma 

técnica muito utilizada na precificação de uma opção sobre uma ação. O modelo binomial é 

expresso graficamente por um diagrama denominado árvore binomial, onde são representados os 

diferentes trajetos que poderão ser seguidos pelo preço da ação durante toda a vida da opção. 

O modelo assume que o preço do ativo (S) e consequentemente o preço da opção (f) 

podem, no final de cada período, subir na proporção u para o valor Su ou, então, descer na 

proporção d para o valor Sd, onde u > 1 e d < 1. A mudança de S0 para S0u é um movimento 

ascendente, com probabilidade p, e a de S0 para S0d é descendente, com probabilidade 1 − p. 

Conforme apresentado na Figura 2 abaixo: 

 
Figura 2 – Preço da Ação e da Opção em Árvore Binomial de passo único 

 

 
Fonte: Autores 

 

Existem várias abordagens literárias em relação a escolha dos parâmetros de u e d, Cox, 

Ross e Rubinstein fazem a opção conveniente para que o ativo subjacente siga uma distribuição 

log-normal quando considerado intervalos de tempo satisfatoriamente pequeno. Isto consiste em 

fazer: 

 

           (3) 

 

           (4) 

 

Supondo um portfólio com posição comprada em 𝛿 ativos subjacentes e posição vendida 

em uma opção. O valor de 𝛿 é calculado apropriadamente de modo que o portfólio seja sem 
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risco. Assim, caso o movimento do ativo subjacente tenha sido de subida, o valor do portfólio 

será: 

 

          (5) 

 

E caso o movimento do ativo subjacente tenha sido de descida, o valor do portfólio será: 

          (6) 

 

Como este portfólio foi montado de modo apropriado para que fosse livre de risco, seu 

valor deverá ser o mesmo nos dois estados da natureza, portando: 

 

        (7) 

 

          (8) 

 

Pelo argumento de não arbitragem, o portfólio, por ser sem risco, deverá ter a mesma 

rentabilidade do ativo livre deste mercado, r. O valor presente deste portfólio é determinado por: 

         (9) 

 

 O custo para montagem deste portfólio será: 

          (10) 

  

Tem-se então que: 

       (11) 

       (12) 

  

Substituindo o valor de 𝛿 nesta equação e simplificando, obtêm-se: 

       (13) 

Onde: 

          (14) 

 

Neste contexto, p poderá ser interpretado como a probabilidade neutra ao risco. Com esta 

interpretação a equação afirma que o valor de uma opção financeira hoje é o seu valor esperado 

no futuro (com probabilidades neutras ao risco) descontado a taxa livre de risco. 

O equivalente pode ser afirmado para o ativo subjacente, ou seja: 
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       (15) 

       (16) 

 

Donde p pode ser substituído pela relação já apresentada, obtendo assim: 

         (17) 

 

Fica assim demonstrado que o resultado obtido pelo modelo Binomial, a partir de 

argumentos de não arbitragem é equivalente ao assumido pela avaliação neutra ao risco. Estes 

resultados podem ser generalizados com a extensão da árvore a diversos passos. É possível 

mostrar que os cenários centrais serão mais prováveis que os cenários extremos (intuitivamente, 

muito mais “caminhos” levam aos cenários centrais que aos extremos). 

A representação da extensão da árvore binomial para dois passos está expressa a seguir: 

 
Figura 3 – Árvore Binomial de dois passos 

 

 
Fonte: Autores 

 

 

3. RESULTADOS 

Os investimentos em empreendimentos imobiliários possuem características que se 

encaixam na abordagem da Teoria das Opções Reais, como seu longo prazo de maturação, suas 

contingências (flexibilidade gerencial e operacional), a irreversibilidade nos investimentos e por 

estarem sujeitos às condições de incertezas tanto econômicas (mercado imobiliário), como 

técnicas (custos e riscos na construção civil). 

Por isso, este trabalho tem como objetivo aplicar a Teoria das Opções Reais na avaliação de 

um empreendimento imobiliário fictício, comparando-a com a avaliação pelo método do Valor 

Presente Líquido. O estudo baseia-se em empreendimento com um valor geral de vendas (VGV) 

de R$ 181,6 milhões e 380 unidades divididas entre apartamentos Studio, 1 e 2 dormitórios. 

A seguir Tabela 2 com as premissas básicas do empreendimento: 
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Tabela 2: Premissas do Empreendimento 

CARACTERÍSTICAS PREMISSAS 
Valor geral de vendas (VGV) R$ 181,55 milhões 

Margem Bruta (%) 25% 

Custo Terreno - Permuta Financeira R$ 39,94 milhões 

Custo de Construção R$ 86,78 milhões 

Comercialização 4,5% das Vendas 

Prospecção de Desenvolvimento 0,2% do VGV em 2 trimestres 

Manutenção 0,5% do VGV durante 1 ano após a entrega 

Tributação (RET) 

PIS - 0,37% 

COFINS - 1,71% 

IRPJ - 1,26% 

CSSL - 0,66% 

Fluxo do Projeto 

Prospecção e Desenvolvimento: 2T (Ano 1) 

Lançamento: 2T (Ano 1) 

Período de lançamento: 6 meses (2 trimestres) 

Início da construção: 1T (Ano 2) 

Período de construção: 24 meses (8 trimestres) 

Curva de Vendas 

30% no lançamento 

60% no período de construção 

10% até 1 anos após entrega das chaves 

Curva de Construção - PoC (em meses) 

1º ao 6º - 15% 

7º ao 12º - 25% 

13º ao 18º - 35% 

19º ao 24º - 25% 

Taxa de Desconto 10,47% a.a. 

Taxa Livre de Risco 4,88% a.a. 

Fonte: Autores 

 

Com base nas premissas descritas a acima, projetou-se o fluxo de caixa trimestral do 

empreendimento, em moeda constante (sem correção pelo INCC), conforme Figura 4 a seguir: 

 
Figura 4: Fluxo de Caixa do Empreendimento 

 
Fonte: Autores 

 

Partindo da premissa que o incorporador pode decidir, sem nenhum ônus, adiar o 

lançamento do empreendimento por até um ano (opção de adiamento), a partir do início do 3º 

trimestre, os fluxos de caixa do 3º trimestre em diante estão suspensos até que a decisão de 

empreender seja tomada. Como a decisão pode ser, eventualmente, de abandonar o 
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empreendimento, faz-se importante calcular o valor do empreendimento através da utilização da 

TOR, tendo em vista que a abordagem tradicional por VPL não captura o valor da flexibilidade. 

Na elaboração deste trabalho, o preço de venda do imóvel foi considerado como única 

fonte de incerteza, para isso estimamos uma volatilidade de 6,91% a.m. (dessazonalizada pelo 

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção, para calcular os mesmos em moeda constante). 

As limitações deste trabalho são (i) o curto período de estimação da volatilidade do preço 

de venda dos imóveis, (ii) a limitação da incerteza ao preço de venda do imóvel e (iii) o custo de 

construção. 

Aplicando a equação (3) para estimar a magnitude do movimento ascendente (u) a partir 

da volatilidade, obtém-se o valor de 1,127 e a magnitude do movimento descendente (d, 

calculada por 1/u) de 0,887. A partir destes valores, e considerando uma taxa real livre de risco 

de 4,88% a.a., aplicando-se a equação (14) obtém-se uma probabilidade neutra a risco para o 

movimento ascendente (p) de 52%. 

Como o incorporador pode adiar o lançamento por até um ano, iremos considerar que a 

decisão de empreender, adiar ou abandonar será tomada a cada 3 meses dentro deste período. Ao 

se decidir por empreender, em qualquer uma das datas, o fluxo de caixa do 3º trimestre em diante 

conforme exposto na Figura 4 será retomado. 

A partir do valor presente da Receita Líquida de impostos e pagamento da permuta 

financeira, calculado em R$ 106,34 milhões no início do 3º trimestre e dos valores de (u) e (d) 

obtidos acima, conforme apresentado na Figura 5, calculou-se a árvore de eventos do valor da 

receita. 

 
Figura 5: Premissas para árvore de eventos 

 
Fonte: Autores 

 

Na árvore de eventos, o valor em cada nó é calculado a partir do nó anterior considerando 

o movimento ascendente (valor no nó = valor no nó anterior * u) ou o movimento descendente 

(valor no nó = valor no nó anterior * d) conforme o caso. Considerou-se os valores de u igual a 

1,127, d igual a 0,887 e o valor inicial de R$ 106,34 milhões conforme calculados apresentados. 

A probabilidade em cada nó final é calculada compondo-se as probabilidades ao longo da árvore, 

sendo assim, no nó superior tem-se a probabilidade igual a p e no extremo inferior tem-se a 

probabilidade (1-p). Os valores indicados referem-se ao início do período. 
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Figura 6: Premissas para árvore de eventos 

 
Fonte: Autores 

 

O valor de cada nó é calculado a partir dos valores das receitas estimados na árvore de 

eventos para cada um destes nós subtraído do investimento, que é o valor estimado do custo do 

empreendimento (considerando comercialização, obra, habite-se e manutenção) calculado em R$ 

80,34 milhões (ver Figura 5). Como o incorporador tem a opção e não a obrigação de lançar o 

empreendimento até esta data, o valor em cada nó será calculado conforme a equação 18. 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑛ó=𝑀𝐴𝑋⌊0,𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜⌋    (18) 

 

Observe que o valor do investimento foi mantido constante ao longo do tempo conforme 

Copeland e Antikarov (2001) e Oppenheimer (2002, pp. 226-228). Esta premissa é razoável 

tendo em vista que o fluxo está em moeda constante considerando como base o INCC – Índice 

Nacional de Custo de Construção, ou seja, manter o investimento fixo significa corrigi-lo pelo 

INCC. 

Aplicando a equação 18 em todos os eventos da árvore, temos os seguintes valores para 

cada nó. 
Figura 7: Árvore de eventos do valor dos nós 

 
Fonte: Autores 
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Entre os nós A e J, além da opção por empreender ou abandonar o empreendimento, o 

incorporador também pode optar por adiar a decisão até o nó seguinte. Portanto, faz-se 

necessário verificar se o valor da opção de decidir no próximo nó é maior do que o valor de 

decidir no próprio nó. Utilizando o nó G como exemplo, tem-se, através da equação (19) e 

considerando a possibilidade de adiar a decisão de empreender ou não para o próximo nó, o valor 

de R$ 72,88 milhões. 

   (19) 

 

Com isso, o valor final no nó G é obtido através do máximo entre os valores obtidos 

através das equações (18) e (19), R$ 71,93 milhões e R$ 72,88 milhões, respectivamente. Como 

o valor da opção é maior que o valor do próprio nó, isto significa que vale a pena esperar para 

decidir no próximo nó. 

 Os nós H, I e J serão calculados seguindo o procedimento descrito acima, utilizando os 

nós L e M para calcular a opção em H. N e M para a opção em I. N e O para a opção em J, sendo 

os valores encontrados estão apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Resultado Opções G a J 

NÓ  VALOR NÓ  

(a)  

VALOR OPÇÃO 

(b)  

MAX 

[a;b]  

G 71,93 72,88 72,88 

H 39,52 40,47 40,47 

I 14,00 14,96 14,96 

J - 1,73 1,73 

Fonte: Autores 

 

Como ficou demonstrado na Figura 7, nesses quatro nós o valor da opção é maior que o 

valor do nó e, portanto, estes serão os valores que serão considerados para o cálculo nos nós D, E 

e F. Utilizando o nó D como exemplo, temos a seguinte equação: 

 

  (20) 

 

Com isso, o valor final no nó D é obtido através do máximo entre os valores obtidos 

através das equações (18) e (20), R$ 54,76 milhões e R$ 56,65 milhões, respectivamente. 

Observa-se que o valor da opção também é maior que o valor do próprio nó. 

Utilizando a mesma metodologia para os nós E e F encontramos os valores apresentados 

na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Resultado Opções D a F 

NÓ  VALOR NÓ  

(a)  

VALOR OPÇÃO 

(b)  

MAX 

[a;b]  
D 54,76 56,65 56,65 

E 26,00 27,89 27,89 

F 3,36 8,50 8,50 

Fonte: Autores 
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Os nós A, B e C serão calculados seguindo o mesmo raciocínio demonstrado e com isso, 

obtemos os valores de todos os nós, que estão apresentados na Tabela 5 a seguir: 

 
Tabela 5: Resultado dos nós 

NÓ  VALOR NÓ  

(a)  

VALOR OPÇÃO 

(b)  

MAX 

[a;b]  

A 26,00 30,47 30,47 

B 39,52 42,34 42,34 

C 14,00 18,37 18,37 

D 54,76 56,65 56,65 

E 26,00 27,89 27,89 

F 3,36 8,50 8,50 

G 71,93 72,88 72,88 

H 39,52 40,47 40,47 

I 14,00 14,96 14,96 

J - 1,73 1,73 

K 91,29 91,29 91,29 

L 54,76 54,76 54,76 

M 26,00 26,00 26,00 

N 3,36 3,36 3,36 

O - - - 

Fonte: Autores 

 

 Com os valores encontrados, é possível montar a Árvore de decisão do empreendimento, 

conforme Figura 8. 

 
Figura 8: Árvore de decisão do empreendimento 

 
Fonte: Autores 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Comparação do Valor Obtido na TOR com o Obtido pelo FCD 

Observa-se, pela Tabela 6, que o valor do empreendimento calculado pela metodologia da 

TOR é de R$ 30,47 milhões, 17,2% superior aos R$ 26 milhões calculados pelo FDC. 

 
Tabela 6: Resumo dos valores encontrados 
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METODOLOGIA VALOR (R$ Milhões) 
FCD - Fluxo de Caixa Descontado (sem flexibilidade) 26,00 

TOR - Teoria de Opções Reais (com flexibilidade) 30,47 

Diferença Valor (TOR / FCD -1) 17,2% 

Fonte: Autores 

 

Como a volatilidade do preço do imóvel foi a única fonte de incerteza considerada no 

exemplo em questão, foi realizada análise de sensibilidade para este item, que pode sofrer 

significativa alteração em períodos de crise, obtendo os valores apresentados na Tabela 7 a 

seguir: 

 
Tabela 7: Resumo dos valores encontrados 

VOLATILIDADE VALOR (R$ MIL) 

ABORDAGEM TOR 

DIFERENÇA VALOR 

(TOR / FCD -1)) 

7% 29.737 14,4% 

8% 29.853 14,8% 

9% 29.990 15,4% 

10% 30.141 15,9% 

11% 30.303 16,6% 

12% 30.473 17,2% 

13% 30.651 17,9% 

14% 30.834 18,6% 

15% 31.390 20,7% 

16% 31.965 23,0% 

17% 32.549 25,2% 

18% 33.140 27,5% 

19% 33.738 29,8% 

20% 34.340 32,1% 

Fonte: Autores 

 

 

Como era possível inferir, quanto maior a incerteza e consequentemente a volatilidade, 

maior o valor da opção. No modelo utilizado, para volatilidade inferior a 7%, o valor calculado 

por esta metodologia permanece igual a R$ 29,7 milhões. 

 

4.2. Simulação para o Cenário de Correção do Investimento pela Taxa Livre de Risco 

Outra abordagem que pode ser utilizada, como Trigeorgis (2007), no exemplo de opção de 

adiamento por ele apresentado, é corrigir o valor do investimento ao longo do tempo pela taxa 

livre de risco. 

Observa-se, a seguir, os resultados obtidos utilizando a premissa de correção do valor do 

investimento pela taxa livre de risco, neste caso 4,88% a.a.. Com isso, o investimento na data 

base seria R$ 80,34 milhões, nos 3 meses seguintes seria R$ 81,30 milhões, R$ 82,27 milhões 

aos 6 meses, R$ 83,26 milhões aos 9 meses e R$ 84,26 milhões aos 12 meses. 

Nesta modelagem as condições de volatilidade do preço dos imóveis como da 

probabilidade e fator para o movimento de subida e descida refletirão as condições apresentadas 

no modelo anterior. A Figura 9 apresenta a árvore de decisão do empreendimento, calculado pela 

TOR, considerando essa abordagem. 
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Figura 9: Árvore de decisão com correção do investimento 

 
Fonte: Autores 

 

Observa-se que o valor encontrado de R$ 27,05 milhões é 4% superior ao calculado pela 

tradicional abordagem do FCD. 

 
Tabela 8: Resumo dos valores encontrados com correção do investimento 

METODOLOGIA VALOR (R$ Milhões) 
FCD - Fluxo de Caixa Descontado (sem flexibilidade) 26,00 

TOR - Teoria de Opções Reais (com flexibilidade) 27,05 

Diferença Valor (TOR / FCD -1) 4,00% 

Fonte: Autores 

 

A análise de sensibilidade da volatilidade apresenta um valor mínimo para o 

empreendimento igual ao calculado pela tradicional abordagem do FCD (R$ 26 milhões), sendo 

que para volatilidade inferior a 5% este valor é mantido constante. 

 
Tabela 9: Sensibilidade dos valores para diferentes volatilidades com correção do investimento 

VOLATILIDADE VALOR (R$ MIL) 

ABORDAGEM TOR 

DIFERENÇA VALOR 

(TOR / FCD -1)) 

5% 25.999 0,0% 

6% 26.016 0,1% 

7% 26.128 0,5% 

8% 26.262 1,0% 

9% 26.414 1,6% 

10% 26.578 2,2% 

11% 26.752 2,9% 

12% 27.068 4,1% 

13% 27.633 6,3% 

14% 28.214 8,5% 

15% 28.807 10,8% 

16% 29.410 13,1% 

17% 30.021 15,5% 

18% 30.637 17,8% 

Fonte: Autores 
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5. CONCLUSÃO 

Os exemplos apresentados neste estudo demostram a eficiência desta metodologia, porém, é 

importante frisar que nem todos os investimentos permitem flexibilidade, pois suas principais 

decisões são determinadas desde o início. Quando não existe a opção pela flexibilidade, a 

avaliação pela TOR apresenta valor igual ao FCD. Além disso, nem toda flexibilidade possui 

valor, pois é incapaz de modificar as decisões tomadas no início. É o caso da flexibilidade que se 

aplica a eventos improvavelmente otimistas (opção deep out of the money) ou pessimistas (opção 

deep in the money). 

 

A análise do caso estudado veio corroborar o que a literatura da TOR tem mencionado, ou 

seja, o método tradicional do FCD menospreza uma série de opções reais tendem a valorizar os 

projetos analisados, como por exemplo a opção de esperar por melhores condições e novas 

informações (timing de investimento), a opção estratégica de crescimento/expansão, a opção de 

mudança de uso, a opção de abandono e até opções compostas pela combinação destas. 

 

O valor do projeto analisado neste estudo, quando calculado segundo a abordagem da TOR 

apresentou valor superior àquele calculado pela abordagem tradicional do FCD. Esta diferença 

pode ser significativa, do ponto de vista econômico/financeiro: 17,2% no cenário base ou 4% no 

caso considerando que o investimento é corrigido ao longo do tempo pela taxa livre de risco. 

 

Portanto, sugere-se também adotar a metodologia da TOR no processo de análise de projetos 

que possuam flexibilidade relevante como, notadamente, é o caso de alguns empreendimentos 

imobiliários. 
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